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Nyhetsbrev #02 - 2018
OMFORDELT MAT 1. HALVÅR 2018
Hurra! Nettverket av matsentraler i Norge har reddet
over 1000 tonn mat fra å havne i søpla årets første seks
måneder. Maten ble omfordelt gjennom veldedige organisasjoner som serverte og delte ut mat tilsvarende mer
enn 2 millioner måltider til vanskeligstilte mennesker.
Miljøfordelen med å omfordele mat er formidabel. Hittil
i år har landets matsentraler spart miljøet for anslagsvis
hele 3000 tonn CO2.

Vi takker våre samarbeidspartnere, støttespiller og ikke
minst alle våre frivillige for deres innsats - uten dere
hadde ikke dette vært mulig!

VELKOMMEN TIL
MATSENTRALEN TRONDHEIM!
Takket være solid støtte fra Kavlifondet, kunne Matsentralen Trondheim åpne dørene rett etter påske i år. Trondheim
kommune og Miljøenheten for klimaarbeid har også bidratt
med viktige midler. Siden starten i april har Matsentralen
Trondheim omfordelt rundt 40 tonn mat til mer enn 30 veldedige organisasjoner som hjelper vanskeligstilte. Det har
imidlertid vært utfordrende å få på plass en god fryseløsning, så fokuset for daglig leder Marte fremover vil være å
sørge for å få gode innfrysningsmuligheter på plass i tillegg
til å sikre finansiering av neste års drift.

Inger Elise Iversen, daglig leder av Kavlifondet, Marte Bjørnsund, daglig
leder av Matsentralen Trondheim, Cristiano Aubert, daglig leder av Matsentralen Oslo og Olav Berg, daglig leder av Matsentralen Bergen.

EVAS MATKASSE
Evas Matkasse i Drammen så dagens lys i november 2016. Ideen bak prosjektet var å skape en trygg møteplass der de kunne hjelpe byens vanskeligstilte.
Hos dem får de fylle poser med mat, og kan sette seg ned til en hyggelig prat
med kaffe og kaker. Alle har en historie, og noen er ensomme eller trenger et
nettverk.
I dag er det 60 frivillige og engasjerte medarbeidere som tar imot rundt 100
besøkende hver mandag. Alle som kommer og mottar hjelp blir registrert, og
mange har store familier. Dette vil si at de hjelper 300-400 personer i uken.
Behovet er dessverre stort, og de utvider nå kjølelageret for å kunne hjelpe
enda flere.

Glade frivillige hos Evas matkasse

Evas Matkasse er en del av Filadelfiakirken i Drammens bistandsarbeid og er
en av de største blant de drøyt 100 veldedige organisasjoner som henter mat
hos Matsentralen Oslo. 1. halvår hentet de ut ca. ett tonn mat i snitt i uken.
DET blir det mange gode måltider av.

NYE MATSENTRALER PÅ VEI
Dette jobbes hardt og målrettet landet rundt, og i Sandnes vil Matsentralen Rogaland være klar for åpning i løpet av høsten.
Matsentralen Vestfold og Telemark har ansatt daglig leder og satser på
åpning før jul. Den vil ligge i Larvik, rett ved bl.a. ASKO, Bama og Baxt.
Matsentralen Agder i Grimstad regner med å skru opp skiltene i løpet av
en måned eller to. Inntil videre er det IOGT Norge som vil ta ansvaret for
driften, men satser på at flere av de større veldedige organisasjonene vil ta
medansvar i løpet av kort tid.
Med åtte matsentraler i Norge satset vi på å omfordele minst 2000 tonn
mat i 2018 og opp mot 3000 tonn i 2019. Det tilsvarer 6 millioner måltider,
med en miljøfordel på 9000 tonn CO2.

Anne Louise Skoland (Sosialsjef IOGT), Charlotte Lande
(IOGT), Paula Capodistrias (Prosjektleder Matsentralen
Norge), Cristiano Aubert (Styreleder Matsentralen Norge) og Olaf Lande (IOGT)

HVA BETYR BRANSJEAVTALEN FOR MATSENTRALEN?
Undertegnelsen av bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn har hatt stor påvirkning på vårt nettverk. Forpliktelsen
fra både matbransjen og fem departementer til å bidra til
og tilrettelegge for donasjon og omfordeling av overskuddsmat, har økt engasjementet fra både privat og offentlig sektor.

Tromsø: Ellen Johnsen er frivillig hos Matsentralen og Anne Elisabeth Hafstad er prosjektarbeider. Her er de sammen med ordfører Kristin Røymo og
Ap-politiker Brage Larsen Sollund, som er styremedlem i Matsentralen.
Foto: Robert Greiner/Tromsø kommune

Blant matbransjen bestemte både REMA 1000 og NorgesGruppen seg til å utvide sin støtte til matsentralene fra å
kun gjelde Oslo til å gjelde hele nettverket. I tillegg leverer
nasjonale aktører også sin overskuddsmat til matsentralene
landet rundt. Vi opplever stort lokalt engasjement fra både
store og små leverandører.

På den offisielle siden ser vi også en økning i lokal offentlig
finansiering. Bl.a. har Tromsø kommune og Nordland fylkeskommune bidratt til Tromsø Matsentral, Stavanger og Sandnes kommune er meget engasjerte, og Bergen kommune
støtter godt opp om sin lokale matsentral. I tillegg er vår kommunalminister Monica Mæland, som var på besøk hos
Matsentralen Bergen tidligere i uken, meget engasjert i vårt arbeid, så vi håper på støtte også fra den kanten.
Vi takker for all støtte - uten hjelp fra både det offentlige og næringslivet ville det ikke vært mulig å utvikle nettverket
av matsentraler. Sammen gir vi mennesker, mat og miljø en ny sjanse.

MATSENTRALEN NORGE I TALL

